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Освітній ступінь «молодший бакалавр» 
 

ІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисциплін 

Освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання – 1 р. 10 міс)  (21 група) 

1 Цифрова педагогіка в дошкільній та спеціальній освіті 5/150 екзамен 3 Дошкільної освіти 

2 Розвиток емоційної сфери особистості 4/120 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини  

3 Соціальна психологія 4/120 екзамен 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 Здоров'язбережувальні технології в закладах освіти 5/150 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5 Соціально-педагогічний супровід сім'ї  5/150 екзамен 4 Психології та педагогіки розвитку дитини  

6 Основи теорії виховання дітей 3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини  

7 Екокультура особистості 4/120 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини  

8 Інноваційні технології в дошкільній освіті 5/150 екзамен 3 Дошкільної освіти 

9 Етнопсихологія 4/120 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини  

10 
Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації 

особистості 
4/120 екзамен 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

11 Зарубіжна педагогіка  5/150 залік 4 Дошкільної освіти 

12 Виховання дітей з особливими освітніми потребами 5/150 екзамен 4 Психології та педагогіки розвитку дитини  

13 Психологія конфлікту 3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини  

14 Методика ігрової діяльності дітей 4/120 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини  

 

 

 

 

 



Освітній ступінь «бакалавр» 
 

І курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисциплін 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)» (термін навчання – 3 р. 10 міс)  (111 група) 

1 

Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками 

4/120 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Екокультура особистості  Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (112 група) 

1 

Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками 

4/120 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Екокультура особистості  Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (113 група) 

1 

Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками 

4/120 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Екокультура особистості  Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

 

ІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (211 група) 

1 Технології STEM-освіти 3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

2 
Методика навчання дітей української мови в ЗДО з 

російськомовним режимом 
3/90 залік 4 Дошкільної освіти 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 3 р. 10 міс)  (212 група) 

1 Технології STEM-освіти 3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

2 
Методика навчання дітей української мови в ЗДО з 

російськомовним режимом 
3/90 залік 4 Дошкільної освіти 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (213 група) 

1 Технології STEM-освіти 3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 



2 
Методика навчання дітей української мови в ЗДО з 

російськомовним режимом 
3/90 залік 4 Дошкільної освіти 

 

ІІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (311 група) 

1 
Теорія та методика валеологічної освіти дітей з/без 

особливих освітніх потреб 
6/180 екзамен 6 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи 6/180 екзамен 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 
Вступ до спеціальності "Спеціальна освіта" і педагогічна 

деонтологія 
6/180 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 
Актуальні проблеми правового виховання дітей 

дошкільного віку 
6/180 екзамен 6 Дошкільної освіти 

5 Педагогічна майстерність 6/180 екзамен 5 Дошкільної освіти 

6 Екокультура особистості 6/180 залік 5 Психології та педагогіки розвитку дитини 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (312 група) 

1 
Методика навчання трудової діяльності та освітньої галузі 

мистецтва 
6/180 екзамен 6 

Хореографії та художньої культури; образотворчого 

мистецтва та вокально-хорового мистецтва; хореографії 

та художньої культури 

2 Образотворче мистецтво з методикою викладання 6/180 екзамен 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Методика навчання письма 6/180 залік 5 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 
Актуальні проблеми правового виховання дітей 

дошкільного віку 
6/180 екзамен 6 Дошкільної освіти 

5 Педагогічна майстерність 6/180 екзамен 5 Дошкільної освіти 

6 Екокультура особистості 6/180 залік 5 Психології та педагогіки розвитку дитини 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» (термін навчання – 3 р. 10 міс)  (313 група) 

1 Методика роботи практичного психолога 6/180 екзамен 6 Психології та педагогіки розвитку дитини 

2 Дитяча практична психологія 6/180 екзамен 5 Дошкільної освіти 

3 Кризова психологія 6/180 залік 5 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 
Актуальні проблеми правового виховання дітей 

дошкільного віку 
6/180 екзамен 6 Дошкільної освіти 

5 Педагогічна майстерність 6/180 екзамен 5 Дошкільної освіти 

6 Екокультура особистості 6/180 залік 5 Психології та педагогіки розвитку дитини 



Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 2 р. 10 міс) (322 група) 

1 Теорія і методика адаптивного фізичного виховання 3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

2 Математика з методикою розв'язування складних задач 3/90 залік 4 Теорії початкового навчання 

3 
Образотворче мистецтво та основи дизайну з методикою 

викладання 
3/90 екзамен 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Методика навчання іноземної мови у початковій школі 3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

5 Психолого-педагогічний супровід розвитку дітей 3/90 екзамен  4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

6 
Методика навчання дітей української мови в ДНЗ з 

російськомовним режимом 
3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

7 Виховання дітей з особливими потребами 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

8 Педагогічна майстерність 3/90 екзамен 3 Дошкільної освіта 

9 Інклюзивна освіта 3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

10 Теорія і методика діяльності сімейного педагога 3/90 екзамен  4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (331 група) 

1 

Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками  

4/120  залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Теоретико-методичні засади виховання дітей-індиго Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

2 

Технології STEM-освіти 

3/90 залік 2 

Дошкільної освіта 

Екокультура особистості Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 1 р. 10 міс)  (332 група) 

1 

Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками  

4/120  залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Теоретико-методичні засади виховання дітей-індиго Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

2 

Технології STEM-освіти 

3/90 залік 2 

Дошкільної освіта 

Екокультура особистості Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (333 група) 

1 

Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками  

4/120  залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Теоретико-методичні засади виховання дітей-індиго Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

2 Технології STEM-освіти 3/90 залік 2 Дошкільної освіта 



Екокультура особистості Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  
 

ІV курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (411 група) 

1 Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення 6/180 екзамен 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 Корекційна психопедагогіка 6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Невропатологія та неврологічні основи логопедії 6/180 екзамен 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Спецметодика образотворчого мистецтва 6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5 Арт-терапія в освіті та соціальній сфері 6/180 екзамен 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6 Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

7 Зарубіжна педагогіка 6/180 екзамен 7 Дошкільної освіти 

8 
Методика навчання дітей української мови в ДНЗ з 

російськомовним режимом 
6/180 екзамен 8 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

9 Виховання дітей з особливими потребами 6/180 екзамен 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

10 Моніторинг якості дошкільної освіти 6/180 екзамен 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

11 Соціально-педагогічний супровід сім’ї 6/180 екзамен 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

12 Теоретико-методичні засади виховання дітей-індиго 6/180 залік 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (412 група) 

1 Математика з методикою розв'язування складних задач 6/180 екзамен 7 Теорії початкового навчання 

2 Фізична культура з методикою викладання 6/180 екзамен 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

3 Методика навчання освітньої галузі "Математика" 6/180 екзамен 7 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 Методика навчання природознавства 6/180 екзамен 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

5 
Методика навчання української мови, літературного 

читання та письма 
6/180 екзамен 7 Психології та педагогіки розвитку дитини 

6 Інноваційні технології початкової освіти 6/180 залік 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

7 Зарубіжна педагогіка 6/180 екзамен 7 Дошкільної освіти 

8 
Методика навчання дітей української мови в ДНЗ з 

російськомовним режимом 
6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9 Виховання дітей з особливими потребами 6/180 екзамен 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 



10 Моніторинг якості дошкільної освіти 6/180 екзамен 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

11 Соціально-педагогічний супровід сім’ї 6/180 екзамен 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

12 Теоретико-методичні засади виховання дітей-індиго 6/180 залік 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (413 група) 

1 Психолого-педагогічна діагностика 6/180 екзамен 7 Дошкільної освіти 

2 Пихокорекція з практикумом 6/180 екзамен 8 Дошкільної освіти 

3 Психолінгвістика 6/180 екзамен 7 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 Психологія спілкування 6/180 екзамен 8 Дошкільної освіти 

5 Психологія вікова 6/180 екзамен 7 Психології та педагогіки розвитку дитини 

6 Порівняльна психологія 6/180 залік 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

7 Зарубіжна педагогіка 6/180 екзамен 7 Дошкільної освіти 

8 
Методика навчання дітей української мови в ДНЗ з 

російськомовним режимом 
6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9 Виховання дітей з особливими потребами 6/180 екзамен 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

10 Моніторинг якості дошкільної освіти 6/180 екзамен 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

11 Соціально-педагогічний супровід сім’ї 6/180 екзамен 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

12 Теоретико-методичні засади виховання дітей-індиго 6/180 залік 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)» (термін навчання – 1 р. 10 міс)  (431 група) 

1 Спецметодика розвитку мовлення 4/120 екзамен 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

2 Спецметодика  математики з основами  математики 4/120 залік 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

3 
Професійна діяльність асистента вчителя  в інклюзивному 

класі 
3/90 екзамен 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

4 Психолого-педагогічні  основи  корекційно-виховної роботи  3/90 залік 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

5 Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками 3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

6 Виховання дітей з особливими потребами 4/120 екзамен 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

7 Соціально-педагогічний супровід сім’ї 4/120 залік 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

8 Інклюзивна освіта 3/90 екзамен 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

9 Екокультура особистості 3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

10 Вікова та педагогічна психологія 3/90 залік 3 Дошкільної освіти 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (432 група) 

1 
Образотворче мистецтво та основи дизайну з методикою 

викладання  
4/120 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 



2 Методика навчання освітньої галузі "Математика" 4/120 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

3 Методика навчання природознавства 3/90 екзамен 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 
Методика навчання української мови та літературного 

читання 
3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

5 Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками 3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

6 Виховання дітей з особливими потребами 4/120 екзамен 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

7 Соціально-педагогічний супровід сім’ї 4/120 залік 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

8 Інклюзивна освіта 3/90 екзамен 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

9 Екокультура особистості 3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

10 Вікова та педагогічна психологія 3/90 залік 3 Дошкільної освіти 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» (термін навчання – 1 р. 10 міс)  (433 група) 

1 Психологічна служба в закладах освіти 4/120 екзамен 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

2 Педагогічна творчість 4/120 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

3 Методика навчання дітей іноземної мови 3/90 екзамен 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 Етнопсихологія 3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

5 Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками 4/120 екзамен 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

6 Виховання дітей з особливими потребами 4/120 екзамен 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

7 Соціально-педагогічний супровід сім’ї 4/120 залік 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

8 Інклюзивна освіта 3/90 екзамен 4 Спеціальної  та інклюзивної освіти 

9 Екокультура особистості 3/90 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

10 Вікова та педагогічна психологія 3/90 залік 3 Дошкільної освіти 

 

Освітній ступінь «магістр» 
 

І курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання – 1 р. 4 міс) (501 група) 

1 

Психологія особистості 

3/90 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Актуальні проблеми правового виховання дітей Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  



2 

Психологічні засади організації дошкільної освіти 

3/90 екзамен 2 

Дошкільної освіти 

Педагогічна компаративістика Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

3 

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки 

3/90 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Педагогічна майстерність Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

4 

Технологія STEM-освіта 

3/90 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Виховання дітей з особливими потребами Спеціальної  та інклюзивної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

5 

Актуальні проблеми сучасного дитинства  

3/90 екзамен  2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Актуальні проблеми дитячої психології Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 1 р. 4 міс) (502 група) 

1 

Психологія особистості 

3/90 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Актуальні проблеми правового виховання дітей Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

2 

Психологічні засади організації дошкільної освіти 

3/90 екзамен 2 

Дошкільної освіти 

Педагогічна компаративістика Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

3 

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки 

3/90 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Педагогічна майстерність Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

4 

Технологія STEM-освіта 

3/90 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Виховання дітей з особливими потребами Спеціальної  та інклюзивної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

5 

Актуальні проблеми сучасного дитинства  

3/90 екзамен  2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Актуальні проблеми дитячої психології Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» (термін навчання – 1 р. 4 міс)  (503 група) 

1 
Психологія особистості 

3/90 залік 2 
Психології та педагогіки розвитку дитини 

Актуальні проблеми правового виховання дітей Психології та педагогіки розвитку дитини 



Дисципліни з іншої освітньої програми  

2 

Психологічні засади організації дошкільної освіти 

3/90 екзамен 2 

Дошкільної освіти 

Педагогічна компаративістика Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

3 

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки 

3/90 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Педагогічна майстерність Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

4 

Технологія STEM-освіта 

3/90 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Виховання дітей з особливими потребами Спеціальної  та інклюзивної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

5 

Актуальні проблеми сучасного дитинства  

3/90 екзамен  2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Актуальні проблеми дитячої психології Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

 

ІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання – 1 р. 4 міс) (601 група) 

1 Планування і управління в системі дошкільної освіти 3/90 екзамен 3 Дошкільної освіти 

2 Цивільний захист та охорона праці в галузі 3/90 залік 3 
Техніко-технологічних дисциплін, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

3 Соціально-психологічна безпека дітей 3/90 екзамен 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 
Системний підхід до організації та планування логопедичної 

роботи 
3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5 Виховання міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку 3/90 екзамен 3 Дошкільної освіти 

6 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО 3/90 залік 3 Дошкільної освіти 

7 
Соціально-педагогічний патронат в системі дошкільної 

освіти 
3/90 екзамен 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

8 Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками  3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 1 р. 4 міс) (602 група) 

1 Планування і управління в системі дошкільної освіти 3/90 екзамен 3 Дошкільної освіти 



2 Цивільний захист та охорона праці в галузі 3/90 залік 3 
Техніко-технологічних дисциплін, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

3 Соціально-психологічна безпека дітей 3/90 екзамен 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 Технології фахових методик початкової освіти 3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

5 Виховання міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку 3/90 екзамен 3 Дошкільної освіти 

6 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО 3/90 залік 3 Дошкільної освіти 

7 
Соціально-педагогічний патронат в системі дошкільної 

освіти 
3/90 екзамен 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

8 Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками  3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» (термін навчання – 1 р. 4 міс)  (603 група) 

1 Планування і управління в системі дошкільної освіти 3/90 екзамен 3 Дошкільної освіти 

2 Цивільний захист та охорона праці в галузі 3/90 залік 3 
Техніко-технологічних дисциплін, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

3 Соціально-психологічна безпека дітей 3/90 екзамен 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4 Психологія конфлікту 3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

5 Виховання міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку 3/90 екзамен 3 Дошкільної освіти 

6 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО 3/90 залік 3 Дошкільної освіти 

7 
Соціально-педагогічний патронат в системі дошкільної 

освіти 
3/90 екзамен 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

8 Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками  3/90 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

 

            

 

                             В.о. декана факультету                                                                                         С.С. Попиченко 


